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Poprawka  1 

Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

w sprawie Tadżykistanu: sytuacja więźniów sumienia 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

3. podkreśla znaczenie stosunków między 

UE a Tadżykistanem oraz zacieśnienia 

współpracy we wszystkich dziedzinach; 

podkreśla, że w interesie UE leżą trwałe 

stosunki z Tadżykistanem w postaci 

współpracy politycznej i gospodarczej; 

zaznacza, że utrzymywanie stosunków 

politycznych i gospodarczych z UE ściśle 

wiąże się z przestrzeganiem wartości 

dotyczących poszanowania praw człowieka 

i podstawowych wolności, zgodnie z 

zapisami umowy o partnerstwie i 

współpracy; 

3. podkreśla znaczenie uczciwych i 

wyważonych stosunków między UE a 

Tadżykistanem oraz zacieśnienia 

współpracy we wszystkich dziedzinach; 

podkreśla, że w interesie UE leżą trwałe 

stosunki z Tadżykistanem w postaci 

współpracy politycznej i gospodarczej; 

zaznacza, że utrzymywanie stosunków 

politycznych i gospodarczych z UE ściśle 

wiąże się z przestrzeganiem wartości 

dotyczących poszanowania praw człowieka 

i podstawowych wolności, zgodnie z 

zapisami umowy o partnerstwie i 

współpracy; 

Or. en 
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Poprawka  2 

Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

w sprawie Tadżykistanu: sytuacja więźniów sumienia 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

7. podkreśla, że uzasadniona walka z 

terroryzmem i ekstremizmem nie powinna 

być wykorzystywana jako pretekst do 

tłumienia działalności opozycji, 

ograniczania wolności słowa lub 

niezawisłości sądownictwa; przypomina, 

że należy zagwarantować podstawowe 

wolności przysługujące wszystkim 

obywatelom Tadżykistanu oraz 

przestrzegać zasad praworządności; 

7. przypomina, że włączenie społeczne 

oraz redystrybucyjna polityka spójności 

społecznej, a także wolność osobista, 

poszanowanie wolności wyznania i udział 

w życiu demokratycznym to zasadnicze 

elementy zwalczania ekstremizmu 

posługującego się przemocą; podkreśla, że 

uzasadniona walka z terroryzmem i 

ekstremizmem nie powinna być 

wykorzystywana jako pretekst do tłumienia 

działalności opozycji, ograniczania 

wolności słowa lub niezawisłości 

sądownictwa; przypomina, że należy 

zagwarantować podstawowe wolności 

przysługujące wszystkim obywatelom 

Tadżykistanu oraz przestrzegać zasad 

praworządności; 

Or. en 
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